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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) erat 

kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. 

Kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya yang dikategorikan di 

berbagai bidang, seperti bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan sastra. Pada 

dasarnya setiap karya yang digolongkan ke dalam Hak Kekayaan Intelektual harus 

mendapatkan kekuatan hukum atas karya ciptaanya sehingga diperlukan tujuan 

penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang 

diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.1 HKI merupakan hak untuk 

menikmati secara ekonomis dari hasil suatu karya kreativitas intelektual sehingga 

perlu adanya penghargaan (Reward) atas hasil karya yang telah diciptakan. 

Melalui penghargaan (Reward) tersebut, bertujuan untuk orang-orang yang kreatif 

akan terus terdorong dalam mengasang kemampuan intelektualnya dalam 

menciptakan HKI sehingga dapat dipergunakan bagi kehidupan manusia.  

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak 

kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, 

Varietas  Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata letak 

                                                             
1  Adrian Sutedi. 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, hal. 28 



 

2 

Sirkuit Terpadu. Sedangkan Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan 

Sastra.2 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri telah diatur 

melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Terkait dengan Hak Cipta, merupakan hak yang sangat pribadi atau 

eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak 

moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan ekonomi atas hasil ciptaan 

serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau 

pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun 

Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Mengenai pemindahtanganan hak 

cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Hal ini 

berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh 

                                                             
2  Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi. 2008, pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk 

Penumbuhan Inovasi, PT. macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hal.14. 
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maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis; 

atau, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan 

hak moralnya tetap melekat pada Penciptanya. 

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

manusia akan gaya hidup, diantaranya adalah meningkatnya minat masyarakat di 

bidang hiburan, khususnya musik. Suatu karya lagu atau musik merupakan 

ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan 

aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu 

memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang 

sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada.3 Industri musik dewasa ini telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Didorong oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau musik telah menjadi komoditi industri 

yang bernilai tinggi baik secara estetis maupun ekonomis. Dengan perkembangan 

teknologi informasi seperti radio, televisi, internet, telepon seluler dan lain-lain, 

karya musik telah menyebar luas melampaui batas ruang dan waktu.  

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta pada poin (d) dinyatakan bahwa lagu atau musik dengan atau teks termasuk 

dalam ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. 

                                                             
3  Hendra Tanu Admaja. Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1 , Jakarta, 2003, hal.55. 
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Pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ekonomi 

(Economic Right) dari Pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk 

seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari karya atau ciptaanya. Dalan 

upaya untuk menikmati hak ekonomi ciptaanya, Pencipta juga dapat memberikan 

izin bagi orang lain untuk mengumumkan (Performing Right) atau memperbanyak 

(Mechanical Right) ciptaanya untuk tujuan kormersial dengan mendasarkan pada 

perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yaitu suatu bentuk pemberian izin untuk 

memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektul yang selanjutnya disebut 

HAKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar 

menerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam 

bentuk teknologi atau menjual ataupun memasarkan barang tertentu, maupun yang 

akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan 

mempergunakan HAKI yang dilisensikan tersebut.4 Dasar hukum dari perjanjian 

lisensi ini ada pada Pasal 80 s/d 83 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Dengan pemberian lisensi tersebut, 

penerima lisensi dapat mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan atau 

produk hak terkaitnya. Dalam pemberian lisensi tersebut, sebagaimana dinyatakan 

pada Pasal 80 ayat (3) UUHC disertai pula kewajiban hukum pemberian royalti 

kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilakukan oleh penerima lisensi. 

Dalam hak moral (Moral Right)  biasanya melindungi kepentingan pribadi 

pencipta utamanya yang bersangkutan dengan reputasinya. Pencipta memiliki hak 

moral (Moral Right) tertentu setelah ciptaannya diserahkan melalui lisensi kepada 

                                                             
4  Widjaja Gunawan, Lisensi, Cet 1, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 139. 
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pihak lain.5 Hak – hak moral yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta atau ahli 

warisnya adalah:6 

a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supaya 

nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. 

b. Suatu ciptaan tidak boleh di ubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan 

kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan 

persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. 

c. Pencipta berhak mengadakan perubahan judul dan anak judul ciptaan, 

pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, atau 

pencipta juga tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai 

dengan kepatutan dalam masyarakat  

Semua peraturan hukum yang berlaku dituangkan dalam bentuk tertulis, 

sehingga masyaraat lebih mudah mengetahui dan memahaminya, namun pada 

kenyataanya masih banyak masyarakat belum begitu memahami dan mengetahui 

peraturan hukum.7 Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran hak cipta di 

Indonesia. Salah satunya pada pelanggaran dibidang musik.  

Pada masa sekarang, dalam era industri musik yang sudah masuk pada era 

digital ini sering terjadi berbagai pelanggaran pada bidang seni terutama pada 

karya cipta lagu. Salah satu pelanggaran dari hak cipta di bidang musik adalah 

tindakan dalam mengubah aransemen lagu tanpa izin pencipta. Terjadinya 

                                                             
5  Adrian Sutedi. Op.Cit., hal. 117. 
6  Suyud Margono. 2010,  Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi 

Ketentuan WTO-TRIPs Agreement. Galia Indonesia, Bogor, hal. 48 
7  Gatot Supramono. Hak Cipta  dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hal. 152 
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pelanggaran dalam mengubah aransemen lagu yang tanpa izin Pencipta semakin 

banyak dilakukan oleh para Arranger-Arranger yang ingin menunjukkan 

kemampuannya untuk bersaing di industri musik. Misalnya, banyak penyanyi 

maupun musisi yang membawakan lagu ciptaan orang lain yang diaransemen 

ulang tanpa izin Pencipta. Hal ini disebabkan perkembangan dan kecanggihan 

teknologi yang semakin meningkat seiring dengan kemampuan manusia untuk 

menciptakan ide-ide baru sehingga sangat memberikan kesempatan bagi semua 

orang untuk melakukan mengubah aransemen musik. Mengubah aransemen juga 

dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu, memberikan sesuatu warna 

dalam lagu yang lebih indah dan unik, sehingga dengan lagu yang mereka 

bawakan mendapatkan suatu tanggapan positif bagi penikmatnya. 

Timbulnya pelanggaran ini juga karena masyarakat masih belum 

memahami arti dan fungsi hak cipta dan keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan yang tinggi dengan cara mudah, cepat, praktis. Kemudian 

Permasalahan dalam pelanggaran hak cipta lagu atau musik ini tidak terlepas dari 

faktor-faktor antara lain adanya sikap masyarakat yang tidak bertanggung jawab, 

kurang menghormati dan menghargai sebuah karya cipta sehingga masyarakat 

dapat memanfaatkan hal ini tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun untuk 

membayar royalti kepada pencipta lagu aslinya. Akibat tindakan masyarakat ini 

dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta. 

Salah satu contoh dari pelanggaran tindakan dalam mengubah aransemen 

lagu tanpa izin pencipta dilakukan oleh stasiun televisi swasta Indosiar terhadap 
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penyanyi dangdut Fahmi Shahab. Pada kasus ini bermula ketika stasiun televisi 

swasta Indosiar sedang menayangkan ajang kompetisi menyanyi, namun saat lagu 

yang dimiliki oleh Fahmi Shahab itu ditayangkan, aransemen musiknya diubah 

dan jauh berbeda dengan aransemen musik aslinya dan juga tidak mencantukam 

nama si pencipta yaitu Fahmi Shahab. Hal ini membuat Fahmi Shahab sebagai 

pencipta lagu meradang dan menuntut ganti rugi, karena pihak dari stasiun televisi 

swasta Indosiar tidak melakukan izin kepada Fahmi Shahab sebagai pencipta lagu 

tersebut. 

Berdasarkan contoh di atas, Perlindungan hak cipta khususnya di bidang 

musik menjadi salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap karya ciptaan tersebut. 

Perlindungan yang telah tertulis dalam suatu peraturan masih belum menyentuh 

secara penuh untuk melindungi karya cipta lagu yang di aransemen ulang dengan 

mengabaikan hak-hak dari Pencipta.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu dan 

membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU (MENGUBAH 

ARANSEMEN TANPA IZIN)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian yang penulis dapat rumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta terhadap 

tindakan aransemen ulang tanpa izin? 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta 

terhadap tindakan aransemen ulang tanpa izin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta dalam 

melindungi pencipta  terhadap tindakan aransemen ulang tanpa izin 

pencipta. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana dalam upaya perlindungan hukum 

yang di dapatkan oleh pencipta terhadap tindakan aransemen ulang 

tanpa izin pencipta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian untuk memberikan suatu sumber pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak cipta 

pada khususnya. Bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak cipta 

khususnya dalam bidang karya cipta musik/ lagu. 
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 Manfaat Praktis  

Agar pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

penyusunan produk hukum hak cipta. Kemudian bagi masyarakat dapat dijadikan 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi 

para musisi dalam memperoleh hak-hak yang wajib. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Agar mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah usulan 

penelitian yang berjudul “aspek hukum perlinndungan hak cipta bagi pencipta 

lagu ditinjau dari uu hak cipta” perlu untuk menguraikan terlebih dahulu 

sistematika penulisan sebagai gambaran singkat usulan penetilian, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi 

seluruh informasi mengenai skripsi ini yang berupa permasalahan yang 

diangkat menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian perumusan 

masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari 

penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika yang 

digunakan penulisan penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjabarkan beberapa definisi dan pengertian atas 

istilah- istilah yag terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis 
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sebagai dasar pembenar dan batasan agar Penulis tidak sembarangan 

menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun bertolak  belakang dari 

permasalahan yang diteliti.  

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik bahan hukum primer, 

maupun  bahan non hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum 

ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN ANALISIS 

Dalam bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang 

telah dijabarkan di dalam Bab I  berupa pemaparan mengenai hasil dari 

penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum 

primer, sekunder maupun bahan non hukum yang penulis gunakan dalam 

penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang 

berisikan kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban 

analisis isu penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam 

rangka menjawab isu hukum yang diangkat.  

 

 


